INFORMACE PRO OBČANY
Vydal Obecní úřad Bezdědovice

Úhrada poplatků pro rok 2021
1. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v k.ú. Bezdědovice platí:
400,00 Kč/ osoba trvale bydlící
400,00 Kč/ 1 rekreační objekt
400,00 Kč/ osoba která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky pobývá na území České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců
Odpadní nádobu si zajistí poplatník na vlastní náklady. Doporučené typy popelnic: nádoba o
objemu 110 l pozinkovaný plech nebo nádoba o objemu 120 l plastová. Jiné nádoby svozová
firma nedoporučuje používat z důvodu, že by mohlo dojít k jejich poškození při manipulaci.
Potřebné informace i objednávku si můžete zajistit i přes Obecní úřad.

2. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích ze psů
platí: poplatek za jednoho psa 80,00 Kč
za každého dalšího psa 100,00 Kč.
3. Úhrada veškerých poplatků jako pronájem pozemků včetně
stočného pro část občanů v obci Bezdědovice také nejpozději do
31.5. 2021
Všechny poplatky jsou splatné jednorázově do 31. května 2021 !
Kompletní znění obou Obecně závazných vyhlášek je zveřejněno na internetových stánkách
obce www.bezdedovice.cz nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Poplatky je možné platit hotově na Obecním úřadě v době úředních hodin, u pokladní paní
Bláhové Lenky, Bezdědovice č.p. 80, bezhotovostně na účet obce: č. 25329291/0100 nebo
složenkou, variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo popisné nemovitosti.
Úřední hodiny Obecního úřadu Bezdědovice:
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Komunikovat můžete i prostřednictvím E - mailové adresy: bezdedovice@seznam.cz
Řízení ve věcech poplatků se řídí zákonem č. 280/2009Sb., Daňový řád. Nejsou-li poplatky
poplatníkem uhrazeny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním
výměrem, přitom nezaplacený poplatek může zvýšit až na trojnásobek. Platební výměr
je exekučním titulem. Proto doporučujeme provést platbu včas, s dostatečným předstihem
splatnosti poplatku.

Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu poplatků!

